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Pokud v rámci kontrolní činnosti autorizující orgán zjistí, že autorizovaná osoba neplní své
povinnosti, může jí udělit POKUTU až do výše 20 000 Kč.
Pokutu je dle § 24a zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
možné autorizované osobě udělit za PŘESTUPEK v případě, že:


neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace, nebo
jej neinformuje včas /§ 14 odst. 1 a 2 zákona č. 179/2006 Sb./



nezveřejní termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní
před termínem konání zkoušky /§ 14 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb./



nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky do 21 dnů ode dne doručení přihlášky /§ 17
odst. 5 zákona č. 179/2006 Sb./



neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky /§ 17 odst. 8
nebo 10 zákona č. 179/2006 Sb./



neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku úspěšně vykoná,
nezašle osvědčení /§ 18 odst. 12 zákona č. 179/2006 Sb./.

O ODNĚTÍ AUTORIZACE rozhodne autorizující orgán na základě níže uvedených
skutečností (udělená AUTORIZACE ZANIKÁ - § 16 zákona č. 179/2006 Sb.):


údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena, byly nepravdivé



autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení
autorizace



autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 zákona
č. 179/2006 Sb. a nedoložila bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1
písm. a) a d) až f) zákona č. 179/2006 Sb.
/pokud tedy škola, která měla na základě zápisu v rejstříku škola a školských zařízení
oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, již není
zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, musí do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit
autorizujícímu orgánu a bezodkladně doložit všechna potvrzení a doklady, které dokládá
právnická osoba/



autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy
související s výkonem její činnosti.
V případě, že je autorizované osobě autorizace odejmuta z tohoto důvodu, v následujících
5 letech ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou
profesní kvalifikaci autorizaci udělit.
Za závažné porušení právních předpisů se považuje:
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porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách podle § 14 zákona
č. 179/2006 Sb.
porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání zkoušky
podle § 17 odst. 5, 8 a 10 zákona č. 179/2006 Sb.
/tj. autorizovaná osoba nezadala termín konání zkoušky do ISKA a ani autorizujícímu
orgánu nezaslala kopii pozvánky elektronicky, popř. v listinné podobě/
porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s příslušným
hodnoticím standardem
nedostaví-li se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nejméně dvakrát
bez vážného důvodu ke zkoušce



autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného autorizovaného
zástupce



autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.
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